Sistema de detecção precoce
de incêndios e apoio à decisão

act before it´s too LATE

Bee2FireDetection

A detecção precoce de incêndio é fundamental para conter
danos e evitar a devastação total.
A solução Bee2FireDetection opera 24×7 como um sistema de vigilância, detecta
automaticamente incêndios em estágios iniciais em distâncias de até 15km / 9,3mi e auxilia
nos processos de tomada de decisão, permitindo uma resposta rápida e suporte nos esforços
de operação de combate a incêndios.

Proteja a sua Floresta. Proteja o seu Negócio. Projeta o Ambiente

act before it’s too LATE

www.bee2ﬁredetection.com

Inteligência Artiﬁcial é o Futuro
Determina

Determina o nível de probabilidade de ocorrência de incêndios florestais (índice de
risco de nível de perigo de incêndio).

Detecta

Detecção de incêndio quase em tempo real usando o Visual Recognition AI em
imagens obtidas de câmaras de vigilância e outras fontes de dados.

Prediz

Estima a propagação do fogo sobre o terreno (perímetro, comportamento) e
recomenda onde agir primeiro.

Proposta Única & Inovadora
Disponível “Como Serviço”

Capaz de integrar câmeras existentes e, consequentemente, reduzir custos e
prazo de implantação.

Detecção rápida e precisa

A detecção mais rápida e precisa no mercado via reconhecimento visual de IA,
diminuindo a dependência da subjetividade humana, acuidade visual e fadiga.

Em constante evolução

Capacidades de auto-aprendizagem com IA, melhorando constantemente a sua
precisão à medida que ocorre o número de situações de “fogo / não fogo”.

Simples e Eﬁcaz
Acesso Web intuitivo

O acesso ao Sistema é feito através de uma plataforma web intuitive, acessível
através do computador, tablet ou smartphone, que suporta a gestão de
identidades com diferentes níveis de autorização e de ações a realizar.

Gestão de utilizadores

Gestão de utilizadores com diferentes perfis para dar resposta aos requisitos de
cada organização.

Oferta ampla de relatórios

Atualizações, logs e relatórios ao vivo para uma conscientização completa do
status e desempenho do sistema.

Casos de uso

Tel.: (+351) 241 330 330
E-mail: info@bee2ﬁredetection.com
Web: www.bee2ﬁredetection.com

